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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 5-1-2012
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Bello Latino T.Manlius consul nobili genere natus exercitui 
Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna 
abstinerent.  Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a 
duce hostium his verbis proelio lacessitus est; “Congrediamur,  ut singularis 
proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat”. 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur,  quo facilius 
divitias contemnere posset.  Die quodam Samnitium legati  ad eum venerunt. 
Ille  se in scamno assidentem apud focum et  ex ligneo catillo cenantem eis 
spectandum  praebuit.  Samnitium  divitias  contempsit  et  Samnites 
paupertatem eius  mirati  sunt.  Nam  cum  ad  eum  magnum  pondus  auri 
publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
                                                                                                                 [Μονάδες 40]

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α) Να γράψετε τους τύπους των λέξεων που ζητούνται.
consul: αφαιρετική ενικού αριθμού 
castris: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
filius: κλητική ενικού αριθμού
duce: γενική πληθυντικού αριθμού
miles: αφαιρετική πληθυντικού αριθμού
virtute: γενική πληθυντικού αριθμού
legati: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό



paupertatem: δοτική ενικού αριθμού         
pondus: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
vultum: δοτική ενικού αριθμού 
                                                                                                                 [Μονάδες 10]

β) nobili genere: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 
his verbis: αιτιατική ενικού αριθμού 
singularis proelii: δοτική πληθυντικού αριθμού
maxima frugalitate: γενική ενικού αριθμού 
die quodam: δοτική ενικού αριθμού 
                                                                                                                  [Μονάδες 5 ]
                                                                                  
γ) nobili: γενική ενικού αριθμού συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού στο 
                  ίδιο γένος
maxima: να γίνει παραθετική αντικατάσταση   
facilius: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος 
                                                                                                                   [Μονάδες 6]
                                                                                                                  
2.α) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται.
Praefuit: γ΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 
edixit: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή  
abstinerent: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
lacessitus est: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
congrediamur: γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
posset: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
venerunt: αιτιατική γερουνδίου   
praebuit: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
contempsit: αφαιρετική σουπίνο
mirati sunt: β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
                                                                                                                 [Μονάδες 10]

β) abiret: να κάνετε χρονική αντικατάσταση.  
utebatur:  να  γράψετε  τα  απαρέμφατα  όλων  των  χρόνων  (να  ληφθεί 
υπόψη το υποκείμενο)
attulissent: να  γράψετε  όλους  τους  τύπους  του  σουπίνου  και  του 
γερούνδίου                                                                             
                                                                                                                   [Μονάδες 6] 

3.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις pugna, paulo, a duce, proelii, 
virtute, ad eum, se, contemnere, paupertatem, protinus. 



                                                                                                                 [Μονάδες 10]

β) Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: a duce hostium 
his verbis proelio lacessitus est
                                                                                                                    [Μονάδες3]

γ) Να  αναγνωρίσετε  την  πρόταση  «quo facilius divitias contemnere 
posset». 
                                                                                                                   [Μονάδες 4]

δ) spectandum: Να δηλώσετε τον σκοπό με αιτιατική σουπίνου και τελική 
πρόταση.
 Ut eo uteretur: Να  δηλώσετε  τον  σκοπό  και  με  γενική  και  αιτιατική 
γερουνδίου.
 (σε  περίπτωση γερουνδιακής έλξης να δηλωθεί αν είναι  υποχρεωτική, 
προαιρετική ή αποφευκτέα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας)
                                                                                                                   [Μονάδες 6]

                                                                         ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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